
VEDTEKTER FOR  

TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD  
 

1 VERDIER, VISJON OG FORMÅL 
Trøndelag Barne- og Ungdomsråd (TRØBUR) er en paraplyorganisasjon for 

Barne- og Ungdomsorganisasjoner i Trøndelag. TRØBUR er frittstående og eies 

av medlemsorganisasjonene. 

 

1.1  VERDIER 

Engasjement, tydelighet, kreativitet, pålitelighet og åpenhet. 

 

1.2  VISJON 

"TRØBUR — ombud for unge i Trøndelag" 

 

1.3  FORMÅL 

TRØBUR ivaretar barn- og unges interesser i Trøndelag. TRØBUR skaper, 

iverksetter og legger til rette for samfunnsengasjement blant unge i Trøndelag. 

 

2 MEDLEMSKAP 
2.1  MEDLEMSKONTINGENT 

Organisasjonene som er medlem av TRØBUR betaler årskontingent utregnet 

slik: 

MEDLEMSTALL UNDER 600 KR. 350,- 

MEDLEMSTALL OVER 600 KR. 500,- 

MEDLEMSTALL OVER 1000 KR. 750,- 

 

Årskontingenten skal være innbetalt innen 2 kalenderuker før årsmøtet 

avholdes. Organisasjoner som ikke har betalt kontingent innen fristen, har ikke 

stemmerett på årsmøtet. 

 

2.2 MEDLEMSKRITERIER 

a) Som medlemmer kan opptas alle krets-, distrikts-, region- og 

fylkesorganisasjoner som driver aktivt med barne- og ungdomsarbeid i 

fylket og hvor størstedelen av medlemmene er under 26 år. 

b) Andre organisasjoner kan opptas som medlemmer dersom de gjennom 

egne utvalg driver barne- og/eller ungdomsarbeid. 



c) Opptak av nye medlemsorganisasjoner gjøres på årsmøtet etter skriftlig 

søknad.  

d) Organisasjoner som arbeider for å ivareta medlemmenes økonomiske 

og/eller yrkesmessige interesser kan ikke tas opp som medlemmer. 

e) Organisasjoner som faller utenfor disse retningslinjer kan med styrets 

samtykke delta på rådets årsmøte uten stemmerett og på andre 

fellestiltak. 

 

3 ÅRSMØTET 
Årsmøtet er TRØBUR's øverste myndighet og avholdes en gang i året. 

 

3.1  INNKALLING 

a) Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars hvert år. 
b) Melding om tid og sted for neste årsmøte skal sendes ut av styret til 

organisasjonene senest 4 måneder før årsmøtet. 
c) Saker som behandles i ordinært årsmøte må være styret i hende minst 6 

uker før årsmøtet. 

d) Innkalling, sakliste og andre dokumenter skal sendes organisasjonene 

senest 4 uker før årsmøtet. 

e) Ekstraordinære årsmøter til drøfting / vedtak av spesielle saker skal 

holdes når styret eller 1/3 av organisasjonene ønsker det. Innkalling til 

slike ekstraordinære årsmøter skal skje med fire ukers varsel. 

 

3.2  SAMMENSETNING 

Årsmøtet består av: 

a) Med stemmerett: 

- To representanter fra hver medlemsorganisasjon i TRØBUR 

- Styret i TRØBUR 

b) Uten stemmerett, med talerett: 

- Fylkestingspolitikere 

- Representanter fra fylkeskommunens administrasjon 

- Evnt. ansatte i TRØBUR 

- Andre valgte personer fra årsmøtet i TRØBUR 

- Valgkomiteens innstilte kandidater til verv i TRØBUR 

c) Observatører fra organisasjoner, med talerett: 

- Inntil en ansatt fra hver organisasjon 



- En fra hver organisasjon som faller utenfor kravene om medlemskap, 

men som har styret i TRØBUR's samtykke i å møte som observatør. 

 

3.3   ÅRSMØTETS OPPGAVER 

1. Godkjenne Fullmakter / representanter, innkalling og sakliste / 

forretningsorden 
2. Velge møteleder, referent(-er), 2 protokollskrivere, 2 repr. til   tellekorps 

og 2 repr. til redaksjonskomite 
3. Godkjenne årsmelding og regnskap. 

4. Behandle forslag til arbeidsprogram og budsjett for kommende år. 

5. Behandle innkomne saker. 

6. Godkjenne nye søknader om medlemskap og fastsette     

gruppetilhørighet. 

7. Valg 

Årsmøtet velger: 

a) Leder for en periode på 1 år. 

b) 2 representanter for en periode på 2 år (2 representanter er årlig 
ikke på valg). 

c) 3 representanter for en periode på 1 år (ingen vararepr., kun faste 
medl.). 

d) Valgkomite på 3 medlemmer for en periode på 1 år. 

e) Kontrollkomité på 2 organisasjoner for en periode på 1 år. 
 

Valgene skal være skriftlige dersom det foreligger mer enn ett forslag til 

samme verv. 

 

4 STYRETS SAMMENSETNING 
Styret skal bestå av representanter fra 8 ulike medlemsorganisasjoner.  

 

4 medlemmer har 1-årig verv. 4 medlemmer har 2-årig verv; hvorav 2 

representanter velges annenhvert år for å sikre kontinuitet. 

 

Det skal tas hensyn til spredning i geografi, kjønn samt type 

medlemsorganisasjon når styremedlemmene velges. 

 

 

 

 



5 STYRETS OPPGAVER 
Styret skal: 

a) Konstituere seg. 

b) Sette i verk årsmøtets vedtak. 

c) Følge opp vedtatt arbeidsprogram / langtidsprogram særskilt. 

d) Forberede og arrangere årsmøte. 
e) Legge fram saker på årsmøtet slik vedtakene og vedtektene tilsier. 

f) Holde minst 4 styremøter i året. 

 
Styret er vedtaksdyktig dersom minst 4 av styremedlemmene er til stede. Ved 

stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme. Om styreleder ikke er tilstede, er 
det nestleder som har dobbeltstemme.  

 
Styreleder er ansvarlig for å holde dialogen mellom daglig leder og resten av 

styret. 

 
 

6 ØKONOMI 
Det forutsettes at TRØBUR’s driftsutgifter dekkes av Trøndelag 

fylkeskommune. 

 

7 ENDRING AV VEDTEKTENE 
Endringen av disse vedtektene kan bare gjøres av årsmøtet og krever minst 2/3 

flertall. 

 

8 OPPLØSNING 
Oppløsning av Trøndelag Barne- og Ungdomsråd må vedtas av to påfølgende 

ordinære årsmøter og må ha minst 2/3 flertall. Begrunnet forslag om 

oppløsning må være alle medlemsorganisasjoner i hende minst to måneder for 

det første av disse ordinære årsmøtene. 

 
Vedtektene godkjent ved konstituerende årsmøte 25. april 1981 
Vedtektene revidert på årsmøte 18. oktober 1986, 27. oktober 1989, 20. mars 1993, 
16. april 1997, 8. april 2000, 19. februar 2004, 16. februar 2006, 7. mars 2008, 11. 
mars 2009, 10. mars 2010 og 29. februar 2012, 6. mars 2013, 24. februar 2016 og 
27. november 2017 

 


